
Pomiary wykonane by³y prostopadle do w³ókna.
Tolerancja podanych wartoœci wynosi ±10%  

Tolerancja wymiarów zgodne z norm¹ ASTM D3917-84.
Powierzchnia profili zgodna z ASTM D 2563-70, poziom II

Podane informacje naleýy traktowaã jako wartoúci úrednie, maj¹ one charakter orientacyjny, 
sà wynikiem naszych doúwiadczeñ i podane sà w dobrej wierze

izoftalowa ýywica poliestrowa 
materia³

tkaniny rowingowe z w³ókna szklanego typ E - wùókna szklane ciàgùe - powierzchnia poliester

testy przyspieszonego starzenia przeprowadzono metod¹ naœwietlania UV w kontrolowanych 
warunkach œrodowiskowych zgodnie z norm¹ ASTM G154-06

(w trakcie testu prowadzonego przez 1500 h materia³ poddawany by³ ekspozycji w naprzemiennych cyklach: 
O4 godziny w podwy¿szonej wilgotnoœci i temperaturze 50 C oraz 

O 24 godziny temperaturze 60 C napromieniowany lamp¹ UVB 313nn, o natê¿eniu 0,71 W/m ) odpornoœæ
na starzenie

w wyniku badañ starzenia UV, termicznego i klimatycznego  
prowadzonych w oparciu o normê EN ISO 9142:2004 (21 cykli typ D3) 

nie stwierdzono ¿adnych istotnych zmian w badanym materiale. 
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16034 16034 247 480 100 0,60

ASTM D638 / UNI 5819 20000 ASTM D695 / UNI 4279

ASTM D638 / UNI 5819 220 ASTM D695 / UNI 4279

ASTM D256 / UNI 6062 -

ASTM 2585 14000 ASTM D790 / UNI 7219

ASTM D 570 / ISO 62 350 ASTM D790 / UNI 7219

ISO 1172 1,5 ASTM D638 / UNI 5819
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26000

400

180

50

0,4

60

wartoœæ metoda badañ parametr wartoœæ metoda badañ

Profile konstrukcyjne TWS
typ “G” 53O2619

œrednica 1

œrednica 2

gruboœæ 1

gruboœæ 2

kolor

d³ugoœæ

mm   25,4

mm   19

mm   3,2

mm   -

RAL 1018  - ¿ó³ty 

mm   6000 (± 10)

26

19

2,0 
gêstoœæ
kg/dm3
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